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Nyugalom a készültségben

ZARÁNKIG

Heves megye VETÉLKEDÕ
14–18 év közti fiatalokat vár a
Heves Megyei Europa Direct Információs Pont „Irány Strasbourg!” című európai uniós vetélkedőjére, melynek fődíja egy
strasbourgi út. A versenyt május
12-én, 14 órától rendezik meg
Egerben, a Megyeháza Barkóczy-termében. A résztvevőknek
az uniós intézményekkel, illetve
hazánk uniós elnökségével kapcsolatos kérdésekre kell megadniuk a helyes válaszokat. A négytagú csapatok május 9-ig jelentkezhetnek.

VÁLASZTÁS

Nyár derekán választ polgármestert Gyöngyöspata
SZUROMI
RITA

Kutyabõr
és etika

Mónosbél ÜNNEPSÉG A kultúrházban tartották vasárnap délután a községi anyák napi ünnepséget, amellyel a település
édesanyái, nagymamái előtt
tisztelegtek. A polgármesteri köszöntő után a gyerekek műsorral és virággal kedveskedtek a
vendégeknek.
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Hatvan VIRÁGOSZTÁS Virágosztást tart a város önkormányzata
május 7-én, szombaton reggel 8
órától. Az óhatvaniak a Kossuth
téren vehetnek át három cserép
muskátlit, míg az újhatvaniak a
Szent Ferenc téren (az újhatvani
katolikus templom előtt). Amíg a
készlet tart, érvényes lakcímkártya vagy a régi típusú személyi
igazolvány bemutatása után mindenkinek jár ingyenes muskátli.

A március 6-i nagygyûlés után kezdtek járõrözni a Szebb Jövõért Polgárõr Egyesület tagjai Patán. Azóta helyi szervezetük is alakult.

Július 17-én tartják az
idõközi polgármester-választást Gyöngyöspatán.
A roma „polgári segítõk”
munkáját felülvizsgálják,
a Szebb Jövõért polgárõrei
a rendõrséget segítenék.

Pétervására VÁSÁR Ismét megnyitja kapuit a nagy múltra viszszatekintő és számos szomszéd
település lakóit csalogató kirakodóvásár, amelynek ezúttal is a
város vásártere biztosít helyet
május 10-én, kedden. A vásárra
minden páratlan hónap második
keddjén várják az érdeklődőket.

Suha Péter
Gyöngyöspatán továbbra is érvényben van a fokozott rendõri
ellenõrzés, a legutóbbi hosszabbítás értelmében május 9-én éjfélig. Az utóbbi napokban a faluban semmilyen rendbontás nem
történt. Becsléseink szerint több
száz egyenruhás teljesít folyamatosan szolgálatot, ellenõrizve
a faluba bevezetõ utakat is.
Miközben Gyöngyöspatára figyel az ország és az országgyûlés
is, a kedélyek vélhetõen nem csillapodtak le. Mint egy helybeli fogalmazott: talán évek is kellenek,
mire Gyöngyöspata ismét a templomáról, a borairól lesz híres és
kedvelt idegenforgalmi célpont.
A falu életének „szervezésében” nagy szerep hárul majd a
leendõ polgármesterre. Hogy ki
lesz õ, az július 17-én dõl el, akkorra írta ki a helyi választási
bizottság az idõközi polgármester-választást.
Dr. Mátyás István megbízott
jegyzõtõl megtudtuk: már meg-

Tisza-tó HALTELEPÍTÉS Megkezdte a kétnyaras pikkelyes
pontyok telepítését a Tisza-tavi
Sporthorgász Kft. Csütörtökön és
pénteken a Tisza-tavon 10 ezer
kilogramm pontyot helyeznek ki,
az első nap Poroszló, Sarud,
Tiszanána, Abádszalók, a másodikon Tiszafüred, Tiszavalk és
Kisköre térségében.

Újlőrincfalva EMLÉKSZOBA Háromnegyed évezrede jelent meg
a település nevének első írásos
említése. A 750 éves jubileum
alkalmából május 10-én, kedden
16 órakor avatják fel Hartl Ede
emlékszobáját, aki az 1876-os
árvíz idején mentette az elődtelepülésen élőket. Ezt követően mutatják be a Közösségi Házban a
község monográfiáját.

rendelték a választási értesítõket és az ajánlószelvényeket,
ezeket határidõig – a választás
elõtti 45. napig – kiküldik a helybelieknek. Jelölt az lehet, akit a
szavazásra jogosultak legalább
három százaléka – ez 2010-ben
66 embert jelentett – érvényesen ajánl.
Mint ismert, korábban a
gyöngyöspatai önkormányzat
nyilatkozatot tett közzé, egyebek
között arról, hogy „a továbbiakban nem járul hozzá a faluban
tervezett vagy már engedélyezett demonstrációkhoz, felvonulásokhoz, pártrendezvényekhez”. Mivel a választás kiírásával hivatalosan is elkezdõdött a

kampány, a megbízott jegyzõ
szerint kezdeményezni fogják a
nyilatkozat visszavonását.
A Büntetõ Törvénykönyv
(Btk.) szigorítása kapcsán Juhász Oszkárt, a Jobbik helyi elnökét – és várhatóan polgármester-jelöltjét – arról kérdeztük: a
Szebb Jövõért Polgárõr Egyesület helyi csoportja miként képzeli el jövõbeli tevékenységét.
– A közrendvédelem, az erõszak monopóliuma a rendõrséget
illeti meg. Gyöngyöspatán a békés egymás mellett élés záloga az
eredményes
bûnmegelõzési
munka, amiben viszont továbbra
is segíteni kívánjuk a rendõrséget, akár civilekként is – közölte.

Jog és védelem – vita a kép- és hangrögzítésről
A TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT (TASZ)

nevû szervezet szerint
törvénytelen, hogy a
térfigyelõ kamerarendszer nem csak képet,
hanem hangot is
rögzít. Ezt a
gyöngyöspatai tömegverekedésrõl
közzétett felvétel kapcsán kifogásolja a
szervezet, az
anyag „kiszivá-

rogtatását” is aggályosnak
ítélve. SOLTÉSZ BÁLINT, a
Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõje
(képünkön) errõl
annyit mondott: megkapták a TASZ
hivatalos
megkeresését, erre a
törvényes
határidõn
belül válaszolnak.

Környezetvédelmi nap egri óvodásoknak
Bábokkal, körjátékokkal, kézmûvességgel oktatták a kicsiket

Környezetvédelmi napot tartottak kedden az egri Szivárvány
Óvodában a Bábozd zöldre az
otthonod! elnevezésû országos
környezeti nevelési program keretében.
– Korábban ezzel kapcsolatos
szakmai délutánt szerveztek óvodapedagógusainknak, most pedig a budapesti Europalánta
Egyesület látogatott el a gyerekekhez szemléletformáló foglalkozásokkal. Kaptunk ajándékba
tõlük egy bábos ládikót is, amiben az egész program játékai
megtalálhatók – mondja Felföldiné Szabados Ágnes óvodavezetõ.
A kicsik elõször bábelõadást
nézhettek meg, amit a veszprémi Kabóca Bábszínház mutatott
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NEVELÉS

ÁLLÁSPONT

A gyerekek lelkesen fogadták a játékokat. Képgaléria a HEOL.hu hírportálon

be, majd három helyszínen játékos feladatok várták õket.
– Tartottunk bábos játszóházat
és erdei körjátékot a környezetvédelem, az energiatakarékosság, a
szelektív hulladékgyûjtés, a vízés levegõvédelem, valamint a
fenntartható közlekedés témakörében, továbbá kézmûves-foglalkozást természetes anyagokkal – tájékoztat Szûcs Krisztina,
az Europalánta Egyesület tagja.
Nagyon tetszett a gyerekeknek, amikor a járdát egy sablon
mentén magas nyomású vízsugárral megtisztították, a tiszta
részen pedig kirajzolódott a sablon mintája. Az óvoda a szülõk
segítségével elkezdte a szelektív
■
hulladékgyûjtést is.

Tóth Mihály, az OPSZ-hez tartozó polgárõrség vezetõje kérdésünkre elmondta: korábban mûködött egy csaknem 70 tagú „figyelõszolgálat” a faluban, segítve
a polgárõrség és a rendõrség
munkáját. A törvénymódosítás
után ebben a formában vélhetõen nem dolgozhatnak tovább, ám
szívesen látják õket, mint a köz
érdekében tenni akaró helybelieket a polgárõrök soraiban. A helyi polgárõrség a kiemelt rendõri jelenlét idején is szolgálatot
teljesít, sõt már megalakították a
lovas polgárõrséget is, legutóbb
már négyen járõröztek lóháton.
A polgárõr-vezetõ arról is
szólt, hogy hozzájuk szervezetileg nem kötõdnek azok a roma
„polgári segítõk”, akikkel az önkormányzat kötött korábban
megállapodást. Errõl a formációról a megbízott jegyzõ úgy nyilatkozott: az elõzõ polgármester
a legjobb szándéktól vezérelve
kötötte ezt a megállapodást a romák képviselõivel, ám a törvény
változása miatt ennek felülvizsgálatát is ajánlja.
Szerettük volna megtudni
minderrõl a helyi romák véleményét, de ifj. Farkas János, a helyi kisebbségi önkormányzat vezetõje telefonon szûkszavúan
csak annyit mond: most nyugalom van. És ennél többet nem is
akart beszélgetni.

A SZÁRAZBÕI Papp-Szászok
mûvészek mecénásai voltak, a Bárczayak templomokat építettek, nem mellesleg
figyelemmel kísérték a tanyasi iskola életét, apró
ajándékokkal lepték meg az
év végi bizonyítvány kiadásakor a mezítlábas parasztgyerekeket. Mások a folyószabályozás ügyét vagy a leánynevelés gyakorlatát segítették. Az újkori magyar nemes ismerte helyét a társadalomban, ennek megfelelõen is tudott cselekedni.
A KUTYABÕRÖK égetésének
idõszakában elfüstöltek a nemesi oklevelek, a csengõfrászos éjszakákban családi dokumentumok ezreit emésztette el a tûz. A magyar nemesek néma ellenállásban
és fogukat összeszorítva is,
de túlélték ezt. Éppúgy akklimatizálódtak a korukhoz,
mint azoknak az évszázados
polgári demokráciáknak a
nemesei, ahol nem kellett a
régi érdemek miatt szégyenkezni, tagadni, tûrni. Polgári
foglalkozások gyakorlása
közben a lelkükben megõrizték a kutyabõrt, ami ezúttal
több mint díszes papír, nyalka múlt vagy poros érdem.
Azt a fajta erkölcsiséget, az
értékek és hagyományok
tiszteletét sikerült átmenteniük, melyet soha senki papírra le nem írt, falra ki nem
függesztett, olvasását kötelezõvé nem tette.
A MAGYAR NEMES csendes jelenség. Nem a kócsagtollas
kalapja, mentéje, hanem az
értékrendje teszi mássá. S
ahogy egyre inkább nõ az
erkölcsi zûrzavar, az értékrend válsága, úgy lenne
szükség arra, hogy végre ismét hallasson magáról. Végignézve szellemi és tárgyi
múltunk sanyarú állapotán,
egyelõre finoman szólva is
csak a „szántó-vetõk” hangja hallik.
VAN VÉLEMÉNYE? ÍRJA MEG!

velemeny@hevesmegyeihirlap.hu

Hatvanan nem éltek
a munkalehetőséggel
Közcélú foglalkoztatottak kezdték meg a munkát az egri polgármesteri hivatalban. A megyeszékhely önkormányzata 210
ember foglalkoztatására pályázott, végül 150-en álltak munkába napi négy órában. A közfoglalkoztatás költségeinek öt százalékát állja az önkormányzat, a
fennmaradó részt Eger támogatásként kapja.
Százötvenen négy hónapon át
a minimálbér arányos részét kapják fizetésként. A foglalkoztatottak közül hatvanan oktatási, szociális intézmények és sportlétesítmények kezelõinek segítenek,
karbantartási feladatokat végeznek, vagy más kisegítõ munkakörökben dolgoznak. A többiek a

hivatal szervezésében tevékenykednek, illetve nagyobb létszámban városüzemeltetési, köztisztasági és városszépítési feladatok ellátásában vesznek részt.
Az érvényes jogszabályok
alapján a munkanélkülieknek
2011-ben minimálisan harminc
munkanapot kell dolgozniuk
közcélú munkásként, ellenkezõ
esetben a jövõ évben már nem
lesznek jogosultak a juttatásra.
Ennek ellenére a 210 megszólított közül volt olyan, aki meg
sem jelent a hivatal felhívására,
vagy nem fogadta el a felkínált
munkát. Utóbbiak az együttmûködés megszegése miatt a jövõben bérpótló juttatásra sem jo■
gosultak.
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